NÚM 02/15
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT CELEBRAT
EN DATA 12 DE MARÇ DE 2015
A la seu de l'Ajuntament de Castellolí, en l'Avinguda de la Unió núm. 60, de Castellolí,
el dotze de març de 2015, prèvia convocatòria realitzada en legal forma a tots els
Regidors, es constitueix el Ple extraordinari de l'Ajuntament de Castellolí, sota la
Presidència de l’Alcalde Sr. Joan Serra Muset i amb l’assistència dels Regidors, Sr. Sergi
Vila Martínez, Sr. Josep Centellas Armenté, Sr. F. Xavier Brugués Brugués, Sra.
Montserrat Arderiu Gomà, Sr. Josep Jorba Pons.
Excusa la seva assistència el Sr. Daniel Sabariegos Cano.
Assistint hi la Secretària que estén la present.
Constatada l'assistència dels Regidors descrita ut supra i l'existència del quòrum
necessari, l' Alcalde obra la sessió quan són les vint hores i quaranta minuts. Procedintse per la Secretària a la lectura dels assumptes que composen l'ordre del dia, a fi de
ser discutits en aquesta sessió.
1.- INTERPOSAR RECURS D’APEL·LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, el 24 de febrer de 2015, ha
dictat Sentència que estima el recurs ordinari núm. 424/2013, interposat per Antonio
Alemany Nassarre, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 16 de juliol de 2013
que desestimava la totalitat de les al·legacions presentades per la recurrent contra
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 11 d’abril pel que s’aprovà definitivament el
“Projecte d’obres d’un tram del carrer llibertat” i imposant les costes a aquets
ajuntament.
La Sentència resol que:
“En cuanto a la falta de estudio económico y financiero cabe destacar que las Normas Subsidiarias de
Planeamiento son instrumentos de planeamiento urbanístico que participan del rango jerárquico del
Planeamiento General al que suplen. Las STS de fecha 4 y 30/11/2011 y 14/6/2012, entre otras, señalan
que “la exigencia del estudio económico financiero es inconcusa en las leyes urbanísticas al imponerse en
toda clase de instrumentos de planeamiento”. En dichas sentencias se señala que “el alcance y
especificidad del estudio económico financiero es distinto en función del instrumento de planeamiento de
que se trate, siendo más genérico en el caso de instrumentos de ordenación general -papel que
desempeñan las Normas Subsidiarias- mientras que los Planes Parciales y Especiales ha de concretar con
mayor grado de precisión los medios o recursos de los que se dispone y realizar una singularizada
adscripción de los mismos a la ejecución de la ordenación prevista”. Más específica es, si cabe, la STS de
fecha 17/7/2014 al disponer que “la exigencia de estudio económico financiero es general en las leyes
urbanísticas, que lo imponen en los Planes más importantes y en los más modestos”. La normativa
contenida en el Reglamento de Planeamiento Urbanístico 2159/78 de 23 de junio así lo exige para los
Planes Directores Territoriales, los Planes Generales, los Planes Parciales, los Planes Especiales, los
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Programas de Actuación Urbanística y, únicamente, los artículos 95 a 97 del citado Reglamento guardan
silencio sobre esta exigencia para las Normas Subsidiarias, que ha sido llenado en sentido positivo por
nuestra jurisprudencia (STS de 21/1/1992, 31/5/2001 y 30/10/2009). La ausencia de dicha
documentación, como señala las sentencias reseñadas, “vicia el Plan al convertirlo en mera figura
decorativa y fuente de inseguridad jurídica y de desprestigio normativo”. Así las cosas, la ausencia de
estudio económico financiero en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de referencia obliga a estimar el
presente motivo de impugnación y con ello el RCA planteado sin necesidad, por tanto, de entrar a resolver
el tercer y último de los motivos esgrimidos por el recurrente....
FALLO
Que debo estimar i estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal
de Don Antonio Alemany Nasarre, declarando la nulidad por no ser ajustada a derecho, de la resolución
dictada por el Ayuntamiento de Castellolí de fecha 16/7/2013, con imposición de costas a la parte
demandada”

La Sentència és desfavorable als interessos municipals i es considera convenient
interposar recurs d’apel·lació:
Vist i l’article 81 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
conforme la Sentència es susceptible de recurs d’apel·lació,
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació per unanimitat
ACORDA:
Primer.- Interposar recurs d’apel·lació contra la Sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 10 de Barcelona de 24 de febrer de 2015, que estima el recurs
ordinari núm. 424/2013, interposat per Antonio Alemany Nassarre, contra l’acord del
Ple de l’Ajuntament de data 16 de juliol de 2013 que desestimava la totalitat de les
al·legacions presentades per la recurrent contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data
11 d’abril pel que s’aprovà definitivament el “Projecte d’obres d’un tram del carrer
llibertat” i imposant les costes a aquets ajuntament
Segon.- CONFERIR la representació de l'Ajuntament, en el referit recurs, al Procurador
dels Tribunals Sr. Jaume Guillem Rodríguez.
Tercer.- Designar als lletrats senyor Francesc Ortiz Amat, i Antoni Fajardo Graupera,
amb facultats de substitució, advocats de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
perquè assumeixin la defensa de l’Ajuntament en l’esmentat procés.
El Sr. Xavier Brugués manifesta que la part més important es que es paralitza una
actuació urbanística inclosa en el programa Viure al Poble i que ja es veure com es
resol.
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SEGON.- APROVAR, SI S’ESCAU, EL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA
EXERCICI 2014
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió tributària
durant l'exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions
d'ingrés directe, liquidats per l’Ens: CASTELLOLÍ
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a l'Ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l'article 209.2 del Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març i que importa les quanties següents:
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2014
Rebuts..................................................................................11.280,32
Liquidacions........................................................................... 2.346,45
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014
Rebuts.................................................................................41.812,63
Certificacions........................................................................17.135,70
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions
a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.
El Ple de la Corporació amb dos vots a favor del grup municipal PUC i quatre
abstencions dels grups municipal CiU i ApC acorda :
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'ORGT durant
l'exercici de 2014.
Segon.- Comunicar a l'Organisme de Gestió Tributaria l'aprovació del Compte de la
Gestió Recaptatòria.
TERCER.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE
LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE VORERA DE CONNEXIÓ CASTELLOLÍ – CA
N’ALZINA –TRAM URBÀ
Atès que el Ple de l’Ajuntament ha aprovat el projecte d’obres de Urbanització de
vorera de connexió Castellolí-Ca n’Alzina (tram urbà)
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Vistes les característiques de l’ obra es considera com procediment més adequat el
procediment

obert,

oferta

econòmicament

més

avantatjosa

diversos

criteris

d’adjudicació.
Atès que amb data 10 de febrer de 2015 es va emetre informe d'Intervenció sobre el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del
pressupost vigent.
Atès que amb data 5 de març de 2015 es va emetre Informe per Secretaria sobre la
Legislació aplicable, el procediment a seguir i l'òrgan competent per a aprovar i
adjudicar el contracte.

Atès que amb data 6 de març de 2015, es va redactar i va incorporar a l’expedient el
Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir l’adjudicació del
contracte.

Atès que existeix consignació pressupostaria per atendre al pagament del contracte
d’execució de l’obra d’adequació a la partida 1532 619.00 del pressupost municipal
vigent.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l' establert en
l'article 110 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,

El Ple de la Corporació amb quatre vots a favor dels grups municipals CiU i PUC i dos
abstencions del grup municipal ApC acorda:

PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació per a l’obra
consistent

en la urbanització de vorera de connexió Castellolí – Ca n’Alzina (tram

urbà), convocant la seva licitació.
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SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regirà el contracte
d’obres consistent

en la urbanització de vorera de connexió Castellolí – Ca n’Alzina

(tram urbà ) per procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació.

TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari oficial
de la Generalitat

i en el Perfil de contractant anunci de licitació, perquè durant el

termini de vint-i-sis dies puguin presentar les proposicions que estimin pertinents.
QUART. Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de Contractant,
amb una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que s’ hagi de celebrar per
a la qualificació de la documentació referida en l’article 146.1 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.
I no havent-hi altres assumptes que tractar, el Sr. Alcalde - President aixeca la sessió
essent les vint-i-una hores del dia de la data. En dono fe. La Secretària.
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